
 

 

 

 

News Flash 

16 Οκτωβρίου 2015  16 October  2015 

   

Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι Dear Friends of ELIAMEP, 
   

 
To ΕΛΙΑΜΕΠ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή 
της μεταναστευτικής κρίσης με δύο νέα 
ερευνητικά προγράμματα: α) Ξεδιπλώνοντας 
τη Μεταναστευτική Κρίση στη Μεσόγειο 
(MEDMIG) και β) Διασχίζοντας τη Μεσόγειο 
Θάλασσα με πλοίο.  
 
Επίσης, το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε σε ένα 
κοινό ερευνητικό έργο υπό την αιγίδα του 
Ευρωπαϊκου Κέντου Πολιτικής (EPC) στις 
Βρυξέλλες, το οποίο εξέτασε τις πολιτικές των 
κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή διεύρυνση στα Βαλκάνια.  
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις 
 

 Νέο τεύχος του περιοδικού Southeast 
European and Black Sea Studies με 
θέμα την κρίση της Ουκρανίας. 

 Νέο τεύχος του Δελτίου Μέσης 
Ανατολής-Μεσογείου με θέμα την 
ελληνική επιχειρηματικότητα στη Μέση 
Ανατολή. 

 Ανάλυση του Δρος Θάνου Ντόκου για 
την ανάγκη τερματισμού του πολέμου 
στη Συρία. 

 Κείμενο για τις «Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ» της 
Δρος Αγγελικής Δημητριάδη με θέμα την 
προσφυγική κρίση. 

 Ανάλυση της Δρος Ελένης 
Παναγιωταρέα για την ελληνική κρίση 

 Ενημερωτικό Σημείωμα του Δρος 
Δημήτρη Σκλεπάρη για την ισλαμική 
απειλή κατά τη διάρκεια της 
προσφυγικής κρίσης. 

 Ανάλυση του Δρος Θάνου Ντόκου για 
την προσφυγική κρίση. 

 Ενημερωτικό Σημείωμα του κ. 
Ελευθέριου Μαστροθεόδωρου για την 
ελληνική επιχειρηματικότητα στην 
Αίγυπτο. 

 Ενημερωτικό Σημείωμα του Δρος 
Στέφανου Κορδόση για το ρόλο Ρωσίας 
και Τουρκίας στη Συρία.  

 

 
ELIAMEP is on the frontline of the migration and 
refugee crisis with two new research projects: a)  
Unravelling the Mediterranean Migration 
Crisis (MEDMIG) and b) Crossing the 
Mediterranean Sea by boat.  
 
 
Moreover, the South-East Europe Programme of 
ELIAMEP participated in a joint research 
project under the auspices of the European 
Policy Centre (EPC) in Brussels, which 
examined the EU member states’ policies 
towards the EU enlargement in the Balkans.  
 
 
Recent publications  
 

 New issue of Southeast European and 
Black Sea Studies Journal on the Ukraine 
crisis. 

 New Middle East-Mediterranean Report 
on Greek entrepreneurship in the Middle 
East. 
 

 Analysis by Dr Thanos Dokos on the 
need to end the war on Syria 
 

 ELIAMEP Thesis by Dr Angeliki Dimitriadi 
on the refugee crisis. 

 
 Analysis by Dr Eleni Panagiotarea on 

the Greek crisis. 
 Briefing Note by Dr Dimitris Skleparis 

on the Islamic threat and the refugee 
crisis. 

 
 Analysis by Dr Thanos Dokos on the 

refugee crisis. 
 Briefing Note by Mr Eleftherios 

Mastrotheodorou on Greek 
entrepreneurship in Egypt. 
 

 Briefing Note by Dr Stefanos Kordoses  
on the role of Russia and Turkey in Syria. 
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Με φιλικούς χαιρετισμούς,  
Η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ 
 

With best wishes,  
The ELIAMEP Team 

  

  

  

  
  

  
 


